
ROMÂNIA 
J U D E Ţ U L SUCEAVA 

C O M U N A COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E 
privind revocarea HCL nr.48/2016 privind aprobarea procedurii de concesionare prin licitaţie 

publică a suprafeţei de 4576 mp teren aflat în domeniul privat al comunei Coşna, judeţul 
Suceava 

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând adresa nr.9476/10//5 din 16.05.2016 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, 

expunerea de motive nr.3225 din 24.05.2016 a primarului comunei Coşna, raportul nr.3240 din 
24.05.2016 a secretarului comunei Coşna, raportul nr.3242 din 24.05.2016 al comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
consiliului local Coşna şi raportul nr.3260 din 25.05.2016 al comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism 
şi amenajarea teritoriului; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 121 alin.l şi 2 art. 123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „c", alin.5 litera „b", art.45 şi art. 115 alin.l 
litera „b"din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ar t . 1.Se aprobă revocarea HCL nr.48/2016 privind aprobarea procedurii de concesionare 
prin licitaţie publică a suprafeţei de 4576 mp teren aflat în domeniul privat al comunci Coşna, 
judeţul Suceava. 

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă celor în drept şi comunicată 
Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava de către secretarul comunei pentru controlul de legalitate, în 
termenul prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Sec re taru taom unei: 
Mariana Ivan 


